Rådgivningscase
En enlig mor til tre børn henvender sig til Indvandrer Kvindecentrets juridiske rådgivning, fordi hun
har spørgsmål vedr. skat. Kvinden er studerende.
Under samtalen viser det sig, at kvindens problemer er mere omfattende end først antaget, og
hun henvises derfor til centrets socialrådgivning.
Under første samtale i socialrådgivningen viser
det sig, at kvinden har store økonomiske vanskeligheder og at hun desuden er i behandling for en
depression. Det gør hendes situation som forsørger, mor og studerende ustabil.
Det er derfor helt essentielt at få skabt overblik
over kvindens økonomi. Det står imidlertid hurtigt klart, at hun ikke kan få yderligere støtte end
det tilskud til bolig og til enlige forældre, hun allerede får. Kvinden har heller ikke mulighed for
at tage ekstra job, dels pga. hendes studie dels
fordi hun ikke har et netværk, der kan hjælpe
med at passe børnene, når hun er på arbejde.
På grund af manglende erhvervserfaring modtager kvinden elevløn. Det svarer til en bruttoløn på
10.675 kr., hvilket kun akkurat dækker de basale

udgifter, der er som eneforsørger. I socialrådgivningen får kvinden derfor hjælp til at søge private
fonde, og det lykkes at skaffe 4.000 kr. Pengene
giver mulighed for at nedbringe gæld og giver mulighed for at få børnene tilmeldt en fritidsaktivitet.
Selv om det det kun er en engangsdonation, bringer pengene alligevel håb for fremtiden.
Gennem rådgivningsforløbet viser det sig desuden,
at kvindens eksmand gennem en årrække har udsat
kvinden og børnene for fysisk vold. Det har medført, at hun er blevet nødt til at gældsætte sig for at
kunne etablere et hjem for hende og hendes børn.
Den pressede økonomiske situation og de tidligere oplevelser med vold i hjemmet, stresser ikke
kun kvinden, men påvirker også børnene, som
isolerer sig og opleves indelukkede.
I rådgivningsforløbet erkender kvinden, at både
hun og børnene har behov for at få bearbejdet bl.a. skyld- og skamfølelser i forbindelse
med volden, og på denne baggrund beslutter
kvinden at blive tilknyttet en terapigruppe for
voldsofre.

Tilknytningen til Indvandrer Kvindecentrets råd
givning er gået fra ugentlige rådgivningssessioner til aftaler ca. hver anden måned. Både
kvinden og hendes børn benytter desuden de
mange tilbud, som centret har, hvilket styrker
familien internt og udvider deres netværk.

